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Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la 

Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă [COM(2019) 650 final], 

adoptată de Comisie în decembrie 2019.  

Comisia apreciază decizia Camerei Deputaților de a analiza această strategie și salută 

sprijinul general acordat abordării și priorităților stabilite în aceasta. Între timp, 

pandemia de COVID-19 a provocat cea mai gravă recesiune economică de la Al Doilea 

Război Mondial, nu numai în Europa, ci și în restul lumii. Efectele pandemiei și 

răspunsul european la aceasta se află în centrul noii Strategii anuale pentru 2021 

privind creșterea durabilă, adoptată de Comisie la 17 septembrie 2020
1
.  

Uniunea Europeană a răspuns prin adoptarea unui pachet financiar fără precedent în 

valoare de 750 de miliarde EUR, al cărui pilon principal este Mecanismul pentru 

redresare și reziliență, care va oferi sprijin financiar concentrat la începutul perioadei 

constând într-o combinație de finanțare nerambursabilă și împrumuturi de până la 

672,5 miliarde EUR. Este o mobilizare de resurse istorică, ceea ce arată că Europa este 

în măsură să reacționeze rapid și unit în cele mai dificile momente și că solidaritatea 

dintre europeni este importantă pentru un astfel de răspuns. 

Mecanismul nu constituie o abatere de la agenda dinaintea pandemiei de COVID-19. 

Dimpotrivă, acesta este mai degrabă menit să accelereze oportunitățile identificate 

înainte de izbucnirea pandemiei, unele dintre acestea fiind subliniate în opinia 

Camerei Deputaților. Planurile de redresare și reziliență pe care statele membre le vor 

transmite pentru a beneficia de sprijin financiar prin intermediul mecanismului vor fi 

axate în mare măsură pe accelerarea tranziției verzi și a tranziției digitale. Cel puțin 

37 % din resursele totale ale mecanismului vor trebui alocate obiectivului climatic, iar 

cel puțin 20 % sectorului digital. Deși situațiile statelor membre diferă, există unele 
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provocări comune pentru toate statele membre, care impun realizarea de reforme și 

investiții coordonate pentru a sprijini ambele tranziții. Din acest motiv, Comisia a 

încurajat statele membre să își orienteze planurile în funcție de cele șapte inițiative 

emblematice, care reprezintă dimensiunile principale ale dublei tranziții verzi și digitale. 

Camera Deputaților subliniază cu justețe importanța coeziunii economice, sociale și 

teritoriale, precum și a asigurării convergenței regiunilor mai puțin dezvoltate. 

Reamintim că resursele financiare alocate politicii europene de coeziune au fost 

consolidate atât în cadrul instrumentului Next Generation EU, cât și al noului cadru 

financiar multianual pentru perioada 2021-2027. În plus, mecanismul alocă mai multe 

resurse financiare pe cap de locuitor statelor membre mai puțin dezvoltate, iar 

contribuția la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale se numără printre 

criteriile pe baza cărora Comisia va evalua planurile de redresare și reziliență. Comisia 

împărtășește pe deplin convingerea că tranziția către un nou model economic trebuie să 

fie echitabilă pentru toți, pentru a preveni inegalitățile din ce în ce mai mari, și trebuie 

să asigure sprijin pentru toate segmentele societății. Aceasta ocupă un loc de frunte între 

prioritățile sale. 

În cele din urmă, este important de reamintit că, pentru punerea în aplicare cu succes a 

planurilor și pentru realizarea deplină a obiectivelor strategiei noastre anuale privind 

creșterea durabilă, o capacitate sporită de absorbție a fondurilor UE va fi esențială. 

Acesta este motivul pentru care punerea în aplicare a recomandărilor de țară relevante 

în acest domeniu ar trebui să ocupe un loc important în planurile de redresare și 

reziliență. Este vorba de eforturi pentru a asigura buna guvernanță, instituții eficace, 

sisteme de justiție independente și eficace, sisteme fiscale eficiente, administrații publice 

de calitate, sisteme anticorupție solide sau o desfășurare eficientă a achizițiilor publice. 

Comisia are convingerea că dialogul politic cu parlamentele naționale este esențial 

pentru a se crea legături între instituțiile și cetățenii Uniunii Europene și așteaptă cu 

interes continuarea dialogului cu Camera Deputaților în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

Valdis Dombrovskis      Maroš Šefčovič 

Vicepreședinte executiv     Vicepreședinte   
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